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1. Úvodní ustanovení 
 
1.1. Účel 
Učelem tohoto dokumentu je stanovit všeobecně platnou metodiku pro nakládání a zpraco-
vání osobních údajů (dále rovněž jako „OU“) Education 4U (dale jen E4U) 
tak, aby byly zajištěny podmínky ochrany stanovene NAŘIZENIM EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobnich udajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/ES (obecné nařizeni o ochraně osobních udajů, dale jen jako „Nařízení“), 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních udajů, a to za účelem zajištěni jejich řadne 
ochrany a zabránění jejich uniku, vyzrazeni, zneužiti, zničeni a zamezeni jejich ztrát. 
Tato směrnice upravuje postupy E4U, jejich zaměstnanců, případně dalšich osob při 
nakládaní s osobnimi udaji, pravidla pro získávaní, shromažďovani, ukladani, použiti, šíření a 
uchovávaní osobnich udajů. Směrnice stanovuje hlavni a jednoznačné zasady odpovědnosti, 
povinnosti a pravomoci při zpracovaní osobnich udajů a nastaveni ochrany osobních udajů. 
S ohledem na Nařízení tato směrnice zejmena stanovuje povinnost, aby se zpracovávaly 
pouze ty osobni údaje, ktere jsou potřeba k výkonu činnosti E4U. Směrnice dále popisuje 
proces zpracovaní osobnich udajů tak, aby se vynaložila veškera peče na snížení rizik 
zneužiti, nesprávného nakladani nebo neopravněneho zpracovaní osobnich udajů. 
 
1.2. Působnost 
Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance E4U. Směrnice je závazná i pro dalši 
osoby, které maji s E4U jiny právní vztah (smlouva o dílo, smlouva o zpracovani osobních 
údajů apod.) a které se zavazaly postupovat podle teto směrnice. 
 
2. Odpovědnosti, povinnosti a pravomoci 
 
2.1. EDUCATION 4U, s.r.o. 
Ředitel E4U je povinen: 
 vytvořit, udržovat a řídit system ochrany osobnich údajů v E4U v souladu s 
Nařízením a ZOOU, 



 stanovit způsoby, účely, prostředky a mista zpracování osobnich udajů, 
 zajistit zpracováváni pouze přesnych osobnich údajů vyhradně v souladu s účelem, k 
němuž byly shromážděny, a to v rozsahu nezbytném pro naplněni stanoveneho účelu, 
 zajistit informovaní subjektů udajů, popř. získat jejich souhlasy se zpracovanim, 
 zabezpečit smluvni zavazani spolupracujicich pravnickych i fyzickych osob (jako jsou 
např. dodavatele, spolupracujici společnosti), ktere v ramci sve činnosti použivaji 
osobni udaje zpracovavane Vyukovym centrem nebo je na zakladě smlouvy 
s Vyukovym centrem a pro jeho potřeby zpracovavaji, a zabezpečit dodržovani 
Nařizeni, ZOOU a souvisejicich obecně zavaznych předpisů a požadavků na ochranu 
osobnich udajů, 
 zajistit dodržovani technickych a organizačnich opatřeni zaměřenych na zabezpečeni a 
ochranu osobnich udajů, 
 zajistit posouzeni vlivu na ochranu osobnich udajů, pokud je pravděpodobne, že určity 
druh zpracovani bude mit za nasledek vysoke riziko pro prava a svobody fyzickych 
osob, 
 zajistit ochranu a bezpečnost osobnich udajů, a to od zahajeni jejich zpracovavani až 
do chvile, kdy jsou likvidovany, 
 spolupracovat s dozorovym uřadem a působit jako kontaktni misto pro dozorovy uřad 
v zaležitostech tykajicich se zpracovani osobnich udajů, 
 vystupovat jako kontaktni misto pro subjekty udajů, ktere se na něj mohou obracet 
v připadech, kdy došlo k porušeni zpracovani jejich osobnich udajů a v připadech 
vykonu jejich prav podle Nařizeni a ZOOU, 
 vest centralni evidenci požadavků subjektů udajů, 
 vest centralni evidenci souhlasů se zpracovanim osobnich udajů, 
 vest centralni evidenci neshod a bezpečnostnich incidentů, 
 řešit a vyšetřovat bezpečnostni incidenty vznikle v souvislosti s ochranou osobnich 
udajů, analyzovat jejich přičiny a zajišťovat napravna opatřeni, 
 informovat zaměstnance o všech vyznamnych skutečnostech, postupech nebo 
udalostech souvisejicich s nakladanim s osobnimi udaji v E4U, a to bez zbytečneho 
odkladu, 
 zajistit, aby zaměstnanci E4U byli řadně poučeni o pravech a povinnostech při 
ochraně osobnich udajů, 
 zajišťovat, aby zaměstnanci E4U byli podle možnosti a potřeb vzdělavani nebo 
proškolovani o ochraně osobnich udajů, 
 provadět kontrolu dodržovani Nařizeni a ZOOU, 
 zajistit, aby E4U byl schopny řadně doložit plněni povinnosti E4U při ochraně 
osobnich udajů, ktere vyplyvaji z pravnich předpisů. 
2.2. Zaměstnanec či smluvní pracovník 
Každy zaměstnanec či smluvni pracovnik E4U je povinen: 
 počinat si tak, aby neohrozil ochranu osobnich udajů zpracovavanych E4U, 
 zamezit nahodilemu a neopravněnemu přistupu k osobnim udajům zaměstnanců, 
studentů, zakonnych zastupců a dalšich osob, ktere E4U zpracovava, 
 pokud zjisti porušeni ochrany osobnich udajů, neopravněne použiti či zneužiti 
osobnich udajů, nebo jine neopravněne jednani souvisejici s ochranou osobnich udajů, 
bezodkladně zabranit dalšimu neopravněnemu nakladani, zejmena zajistit 
znepřistupněni, a ohlasit tuto skutečnost řediteli E4U či jinemu pověřenemu 
zaměstnanci, 
 zachovavat mlčenlivost o osobnich udajich a o bezpečnostnich opatřenich k jejich 
ochraně; povinnost mlčenlivosti trva i po skončeni pracovniho poměru, prace konane 
mimo pracovni poměr nebo přislušnych praci. 
 



3. Zpracování osobních údajů 
Zpracovani osobnich udajů, ktere neni v souladu s Nařizenim a ZOOU, se v E4U zakazuje. 
 
3.1. Subjekty údajů 
Subjekty udajů E4U jsou: 
 studenti a jejich zakonni zastupci, 
 fyzicke osoby v zaměstnaneckem nebo obdobnem vztahu (aktivni a byvali), 
 uchazeči o zaměstnani, 
 obchodni partneři – fyzicke osoby nebo zastupci pravnickych osob. 
V souvislosti s identifikaci subjektu udajů je třeba posoudit, jaky je učel zpracovavani a zda je 
ke zpracovavani nutny souhlas subjektu udajů nebo zda je zpracovani osobnich udajů možne 
na zakladě jineho pravniho titulu (uzavřeni nebo plněni smlouvy, plněni pravni povinnosti, 
opravněny zajem apod.). 
Dale je nutne stanovit způsob ziskavani osobnich udajů od subjektu, zejmena s ohledem na to, 
aby nedochazelo k využivani udajů ziskanych k jinemu učelu, připadně ke slučovani udajů 
ziskanych k jinym učelům, a způsob plněni informačni povinnosti spravce vůči subjektu 
udajů. 
 
3.2. Účel zpracování osobních údajů 
Ředitel E4U odpovida za stanoveni učelu zpracovavani osobnich udajů a rozsah využivanych 
udajů. 
Osobni udaje lze zpracovavat pouze s ohledem na platne pravni předpisy ČR a Nařizeni v 
souladu s učelem, k němuž byly shromažděny. Zpracovavat je k jinemu učelu je možne jen 
tehdy, pokud o teto změně zpracovani byl subjekt udajů informovan, a nelze-li takove 
zpracovani provadět na zakladě pravniho titulu nevyžadujiciho předchozi souhlas, pokud k 
tomu dal subjekt udajů souhlas. 
V ramci E4U jsou zpracovavany osobni udaje za nasledujicim učelem: 
 plněni smlouvy a poskytovani služeb (poskytovani jazykovych a jinych kurzů), 
 komunikace se subjekty udajů, 
 informovani o změnach a novinkach v nabidce kurzů (opravněny zajem), 
 umožněni přistupu do rezervačniho systemu, 
 splněni pravni povinnosti, 
 učetni a daňove učely, 
 vedeni zakaznicke evidence, 
 marketingove a propagačni učely (na zakladě vyslovneho souhlasu), 
 plněni pracovně pravnich povinnosti zaměstnavatele, 
 nabor a vyběr zaměstnance. 
Osobni udaje pro tyto činnosti jsou zpracovany v rozsahu nutnem pro naplněni těchto činnosti 
a po dobu nutnou k jejich dosaženi nebo po dobu přimo stanovenou pravnimi předpisy. Pote 
jsou osobni udaje vymazany či anonymizovany. 
 
3.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
Rozsah zpracovavanych osobnich udajů musi byt stanoven tak, aby splnil stanoveny učel, a 
přitom nebyly shromažďovany a zpracovavany nadbytečne osobni udaje. 
V ramci E4U jsou zpracovavany osobni udaje v nasledujicim rozsahu: 
 studenti a jejich zakonni zastupci: 
o identifikačni udaje: jmeno a přijmeni studenta, datum narozeni studenta, jmeno 
a přijmeni zakonneho zastupce, 
o kontaktni udaje: adresa bydliště, doručovaci nebo jina kontaktni adresa, 



telefon, emailova adresa, 
o informace o alergiich na potraviny, 
o fotografie nebo video zaznam studenta pro marketingove a propagačni učely 
(na zakladě souhlasu), 
o dalši osobni udaje: hodnoceni urovně znalosti studenta, čislo bankovniho učtu, 
platebni udaje, čislo zakaznickeho učtu, a dalši osobni udaje plynouci z 
konkretni smlouvy či ze zakona, 
 zaměstnanci či smluvni pracovnici: 
o identifikačni udaje: jmeno a přijmeni, datum narozeni, 
o kontaktni udaje: adresa bydliště, doručovaci nebo jina kontaktni adresa, 
telefon, emailova adresa, 
o fotografie zaměstnance, 
o dalši osobni udaje: čislo bankovniho učtu, platebni udaje a dalši osobni udaje 
plynouci z konkretni smlouvy či ze zakona, 
 uchazeči o zaměstnani: 
o identifikačni, kontaktni a dalši udaje poskytnute v ramci zaslaneho životopisu. 
Informace o alergiich na potraviny nejsou systematicky zpracovavany a ukladany, jelikož se 
jedna o citlive osobni udaje. Tyto informace mohou byt E4U ze strany subjektu udajů pouze 
dobrovolně a vyslovně sděleny pro zajištěni ochrany zdravi studenta v ramci vyuky. 
 
3.4. Zdroje osobních údajů 
Osobni udaje jsou ziskavany předevšim od subjektu udajů, zejmena při uzavirani smlouvy a 
v průběhu smluvniho vztahu. 
 
3.5. Zpřístupnění osobních údajů a zpracování 
prostřednictvím zpracovatele 
Osobni udaje mohou byt pro zajištěni vyše popsanych učelů vedle E4U a jejich zaměstnanců 
zpracovavany take některymi dalšimi externimi společnostmi (tj. zpracovateli). Osobni udaje 
jsou těmto zpracovatelům předavany pouze v tom připadě, že splňuji definovane organizačni 
a technicke podminky k zajištěni jejich naležite ochrany. Zpracovatel neni opravněn 
zpracovavat osobni udaje k jinemu učelu a jinym způsobem než smluvně dohodnutym. 
Podminkou pro využiti externiho zpracovatele je uzavřeni Smlouvy o zpracovani osobnich 
udajů mezi spravcem (tj. E4U) a zpracovatelem. Smlouva se zpravidla uzavira jako 
samostatny dokument. Smlouva musi obsahovat veškere naležitosti v souladu s čl. 28, odst. 3 
Nařizeni (viz niže). 
Ve Smlouvě o zpracovani osobnich udajů musi byt druhe smluvni straně uložena povinnost: 
 přijmout všechna bezpečnostni, technicka, organizačni a jina opatřeni s přihlednutim 
ke stavu techniky, povaze zpracovani, rozsahu zpracovani, kontextu zpracovani a 
učelům zpracovani k zabraněni jakehokoli narušeni poskytnutych osobnich udajů, 
 nezapojit do zpracovani žadne dalši osoby bez předchoziho pisemneho souhlasu 
Vyukoveho centra, 
 zpracovavat osobni udaje pouze pro plněni smlouvy (vč. předani udajů do třetich zemi 
a mezinarodnim organizacim); vyjimkou jsou pouze připady, kdy jsou určite 
povinnosti uloženy přimo pravnim předpisem, 
 zajistit, aby osoby opravněne zpracovavat osobni udaje u zpracovatele byly zavazany 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zakonna povinnost mlčenlivosti, 
 zajistit, že zpracovatel bude E4U bez zbytečneho odkladu napomocen při plněni 
povinnosti E4U, zejmena povinnosti reagovat na žadosti o vykon prav subjektů udajů, 
povinnosti ohlašovat připady porušeni zabezpečeni osobnich udajů dozorovemu uřadu 
dle čl. 33 Nařizeni, povinnosti oznamovat připady porušeni zabezpečeni osobnich 



udajů subjektu udajů dle čl. 34 Nařizeni, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobnich 
udajů dle čl. 35 Nařizeni a povinnosti provadět předchozi konzultace dle čl. 36 
Nařizeni, a že za timto učelem zajisti nebo přijme vhodna technicka a organizačni 
opatřeni, o kterych ihned informuje Vyukove centrum, 
 po ukončeni smlouvy řadně naložit se zpracovavanymi osobnimi udaji, např. že 
všechny osobni udaje vymaže, nebo je vrati E4U a vymaže existujici kopie apod., 
 poskytnout E4U veškere informace potřebne k doloženi toho, že byly splněny 
povinnosti stanovene E4U pravnimi předpisy, 
 umožnit kontrolu, audit či inspekci provaděne E4U nebo přislušnym organem dle 
pravnich předpisů, 
 poskytnout bez zbytečneho odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanovi E4U, součinnost 
potřebnou pro plněni zakonnych povinnosti E4U spojenych s ochranou osobnich 
udajů, jejich zpracovanim, 
 poskytnute osobni udaje chranit v souladu s pravnimi předpisy, 
 přiměřeně postupovat podle teto směrnice. 
Osobni udaje mohou byt na zakladě zakonne žadosti předany třetim subjektům, ktere 
disponuji zakonnou pravomoci vyžadovat předani předmětnych osobnich 
udajů. 
 
3.6. Souhlas se zpracováváním, informace o zpracovávání, 
ochrana a výkon práv subjektu údajů 
 
3.6.1. Souhlas subjektu údajů 
Pokud jsou osobni udaje zpracovavany na zakladě članku 6 Nařizeni, odst. 1, pism.: 
 b) – plněni smlouvy, 
 c) – splněni pravni povinnosti, 
 d) – ochrana životně důležitych zajmů, 
 e) – veřejny zajem nebo vykon veřejne moci, 
 f) – opravněny zajem, 
neni nutny souhlas subjektu udajů, ale je nutne zajistit informačni povinnost vůči subjektu 
udajů. 
V ostatnich připadech může E4U zpracovavat osobni udaje pouze s předchozim souhlasem 
subjektu udajů. Tento souhlas je nutny i v připadě, že jsou osobni udaje zpracovavany 
k jinemu učelu, než k jakemu byly shromažděny. Souhlas musi byt poučeny, informovany a 
konkretni, nejlepe v pisemne podobě. Souhlas se ziskava pouze pro konkretni udaje, na 
konkretni dobu a pro konkretni učel. 
E4U musi byt schopen uděleni souhlasu prokazat, a to po celou dobu zpracovani osobnich 
udajů, k jejichž zpracovani byl dan souhlas. Současti ziskani souhlasu je i informovani 
subjektu udajů o učelu zpracovavani. Subjekt udajů ma pravo svůj souhlas kdykoli odvolat. 
 
3.6.2. Informování subjektu údajů 
E4U je povinnen včas a řadně v souladu s člankem 13 a 14 Nařizeni ve stanovenem rozsahu 
informovat subjekt udajů o tom, že zpracovava jeho osobni udaje. Kromě vyše uvedenych 
informaci poskytne E4U subjektu udajů dalši informace, jsou-li nezbytne pro zajištěni 
spravedliveho a transparentniho zpracovani v rozsahu stanovenem Nařizenim. Současně musi 
E4U informovat subjekt udajů o jeho pravech vyplyvajicich z Nařizeni. 
Informačni povinnost je naplněna zveřejněnim dokumentu „Informace o zpracovani osobnich 
udajů“ na webovych strankach E4U, připadně jako součast smlouvy se subjektem udajů. 



3.6.3. Práva subjektu údajů 
V souvislosti se zpracovanim osobnich udajů maji subjekty udajů možnost uplatňovat sva 
prava (viz dale). Žadosti jsou zasilany řediteli E4U, ktery vede centralni evidenci těchto 
požadavků. Žadosti musi byt ze strany ředitele, připadně dalšich pověřenych osob, vyřizeny 
do jednoho měsice od obdrženi žadosti. Tuto lhůtu je možne v připadě potřeby prodloužit o 
dalši dva měsice, v tom připadě ale musi byt subjekt udajů o tomto prodlouženi informovan, 
spolu s důvody pro tento odklad. 
Vyřizeni žadosti je poskytovano bezplatně, pouze v připadě, že jsou žadosti nedůvodne, nebo 
nepřiměřene, může byt uložen přiměřeny poplatek. 
 
3.6.3.1. Právo na přístup k informacím 
Subjekt udajů ma pravo na jasne, transparentni a srozumitelne informace o tom, jak jsou jeho 
osobni udaje zpracovavany a jaka jsou jeho prava. K tomuto učelu slouži dokument 
„Informace o zpracovani osobnich udajů“ (viz kapitola Informovani subjektu udajů). 
Subjekt udajů ma pravo na přistup k osobnim udajům. V tomto připadě poskytne E4U 
subjektu udajů kopii zpracovavanych osobnich udajů. 
 
3.6.3.2. Právo na opravu 
Subjekt udajů ma pravo na opravu nespravnych a neuplnych osobnich udajů. 
 
3.6.3.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
Subjekt udajů ma pravo na vymazani svych osobnich udajů, předevšim pokud (a) již nejsou 
dale potřebne pro dalši zpracovani; (b) byl odvolan souhlas k jejich zpracovani; (c) subjekt 
vznese namitky vůči jejich zpracovani; (d) byly zpracovany nezakonně; nebo (e) museji byt 
vymazany podle pravnich předpisů. 
Pravo na vymaz nemůže byt uplatněno v tom připadě, že E4U zpracovava osobni udaje na 
zakladě jineho pravniho titulu, než se souhlasem subjektu (např. pro plněni smlouvy) a pro 
zpracovani osobnich udajů stale existuje důvod a učel (např. drženi osobnich udajů po dobu 
stanovenou zakonem). 
 
3.6.3.4. Právo na omezení zpracování 
Subjekt udajů ma pravo na omezeni zpracovani svych osobnich udajů, pokud (a) napadne 
spravnost osobnich udajů po dobu, dokud nebude ověřena jejich spravnost; (b) zpracovani je 
protizakonne; (c) udaje již nejsou potřeba, ale subjekt udaje potřebuje pro učely uplatněni 
svych pravnich naroků nebo (d) subjekt vznese namitku proti jejich zpracovani po dobu, 
dokud nebude ověřeno, zda naše opravněne důvody převažuji nad zajmy subjektu. 
V praxi toto pravo znamena, že E4U musi dočasně omezit zpracovani takoveho osobniho 
udaje, vůči kteremu byla vznesena namitka. 
 
3.6.3.5. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo 
výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování 
E4U oznamuje jednotlivym přijemcům, jimž byly osobni udaje zpřistupněny, veškere opravy, 
vymazy osobnich udajů nebo omezeni zpracovani, s vyjimkou připadů, kdy se to ukaže jako 
nemožne nebo to vyžaduje nepřiměřene usili. 
 



3.6.3.6. Právo vznést námitku 
Subjekt udajů ma pravo podat namitku proti zpracovavani svych osobnich udajů v připadě, že 
jsou ze strany E4U zpracovavany (a) pro učely přimeho marketingu nebo (b) pro učely 
opravněnych zajmů E4U. 
 
3.6.3.7. Právo na přenositelnost údajů 
Subjekt udajů ma pravo ziskat sve osobni udaje a přenest je k jinemu poskytovateli služeb. 
 
3.6.3.8. Další práva 
Subjekt udajů ma pravo: 
 kdykoliv odvolat uděleny souhlas se zpracovanim osobnich udajů, 
 podat stižnost na Uřad pro ochranu osobnich udajů. 
 
3.7. Využívání osobních údajů pro zasílání obchodních 
sdělení (přímý marketing) 
Z důvodu informovani o novinkach v nabidce kurzů zasila E4U obchodni sděleni subjektům 
udajů za dodrženi nasledujicich podminek: 
 sděleni se tykaji pouze vlastnich produktů a služeb, 
 sděleni jsou zasilana formou poštovni korespondence, SMS a e-mailu, 
 sděleni jsou zasilana na subjekty udajů, se kterymi ma E4U uzavřenou Smlouvu o 
zajištěni vyuky a dale po dobu 3 měsiců po ukončeni smluvniho vztahu, kdy subjekt 
udajů může důvodně očekavat obdrženi takoveho sděleni. 
Zpracovani osobnich udajů za timto učelem (tj. přimy marketing) je považovano za 
zpracovani provaděne z důvodu opravněneho zajmu E4U. Pokud poda subjekt udajů 
namitku proti zpracovani za učelem přimeho marketingu, musi E4U zabezpečit, že danemu 
subjektu udajů již nebudou nadale zasilana obchodni sděleni. 
 
3.8. Předávání osobních údajů do jiných států 
E4U nepředava osobni udaje do zahraniči. 
 
4. Ochrana osobních údajů 
Pro zajištěni bezpečnosti a důvěrnosti osobnich udajů jsou v ramci E4U využivana vhodna 
technicka a organizačni opatřeni zejmena na ochranu před neopravněnym přistupem k udajům 
a jejich zneužitim. Opatřeni jsou navržena tak, aby odpovidala stavu techniky, nakladům na 
provedeni, povaze, rozsahu, kontextu a učelům zpracovani i k různě pravděpodobnym a různě 
zavažnym rizikům pro prava a svobody fyzickych osob. 
 
4.1. Organizační opatření 
Organizačni opatřeni pro zajištěni ochrany osobnich udajů jsou nasledujici. 
 E4U všechny osobni udaje, se kterymi naklada a ktere zpracovava, chrani vhodnymi a 
dostupnymi prostředky před zneužitim. Osobni udaje jsou uchovavany v prostorach, 
na mistech, v prostředi nebo v systemu, do ktereho ma přistup omezeny, předem 
stanoveny a v každy okamžik alespoň řediteli E4U znamy okruh osob; jine osoby 
mohou ziskat přistup k osobnim udajům pouze se svolenim ředitele nebo jim pověřene 
osoby. 



 Dokumenty obsahujici osobni udaje studentů jsou trvale uloženy v uzamykatelnych 
skřinich. Dokumenty nelze předavat cizim osobam nebo kopirovat a kopie poskytovat 
neopravněnym osobam. 
 Osobni spisy zaměstnanců či smluvnich pracovniků jsou uloženy v uzamykatelnych 
skřinich, přistup k nim ma ředitel E4U nebo pověřena osoba. 
 V propagačnich materialech E4U, na webovych strankach či socialnich sitich lze 
uveřejňovat textove či obrazove informace o studentech pouze na zakladě souhlasu 
zakonnych zastupců. Student nebo zakonny zastupce ma pravo na zakladě odvolani 
daneho souhlasu požadovat bezodkladne zablokovani či odstraněni informace či 
fotografie či zaznamu tykajici se jeho osoby, ktery zveřejňovat nechce. 
 E4U informuje o zavedenych opatřenich ustni nebo pisemnou komunikaci, 
stanovenim povinnosti v pracovni smlouvě, v dohodě o provedeni prace, v dohodě o 
pracovni činnosti, ve Smlouvě o zpracovani osobnich udajů, kterou E4U uzavira 
s externim zpracovatelem. 
 E4U alespoň jednou za rok provede zhodnoceni postupů při nakladani a zpracovani 
osobnich udajů. Zjisti-li se, že některe postupy jsou zastarale, zbytečne nebo se 
neosvědčily, učini E4U bezodkladně napravu. 
 Každy zaměstnanec či smluvni pracovnik při nakladani s osobnimi udaji respektuje 
jejich povahu, tedy že jde o součast soukromi člověka jako subjektu udajů, a tomu 
přizpůsobi ukony s tim spojene. Zaměstnanec či smluvni pracovnik zejmena osobni 
udaje nezveřejňuje bez ověřeni, že takovy postup je možny, nezpřistupňuje osobni 
udaje osobam, ktere neprokaži pravo s nimi nakladat. Zaměstnanec či smluvni 
pracovnik, vyplyva-li takova povinnost z jinych dokumentů, informuje subjekt udajů o 
jeho pravech na ochranu osobnich udajů; jinak odkaže na ředitele E4U nebo jim 
určenou osobu. 
 E4U ihned řeši každy bezpečnostni incident tykajici se osobnich udajů. V připadě, že 
je pravděpodobne, že incident bude mit za nasledek vysoke riziko pro prava a svobody 
fyzickych osob, předevšim konkretniho studenta, zaměstnance, zakonneho zastupce 
atd., E4U tuto osobu vždy informuje a sděli, jaka opatřeni k napravě přijala. O 
každem incidentu se sepiše zaznam. O každem zavažnem incidentu informuje E4U 
dozorovy uřad a to bez zbytečneho odkladu, nejpozději však do 72 hodin od 
okamžiku, kdy se o něm dozvědělo, ledaže je nepravděpodobne, že by toto porušeni 
mělo za nasledek riziko pro prava a svobody fyzickych osob. 
 
4.2. Technická opatření 
Technicka opatřeni pro zajištěni ochrany osobnich udajů jsou nasledujici. 
 Elektronicka evidence osobnich udajů je vedena v zabezpečenem informačnim 
systemu. Do tohoto systemu maji přistup jednotlivi zaměstnanci a dalši osoby 
vyslovně pověřene ředitelem E4U, a to jen na zakladě jedinečneho přihlašovaciho 
jmena a hesla a pouze v ramci opravněni daneho funkčnim zařazenim. Při praci s 
elektronickou evidenci nesmi opravněne osoby opouštět počitač bez odhlašeni se, 
nemohou nechat nahližet žadnou jinou osobu a musi chranit utajeni přihlašovaciho 
hesla a v připadě nebezpeči jeho vyzrazeni jej ihned změnit. Přistupy nastavuje 
pověřeny zaměstnanec E4U – spravce počitačove sitě, ktery nastavuje potřebne 
zabezpečeni dat. 
§ Osobni udaje se mohou přenašet (pomoci přenositelnych paměťovych medii), či zasilat 
(emailem) 
pouze zašifrovane. Heslo pro odšifrovani musi byt zasilano jinym mediem (např. 
pomoci telefonu). 
 Zakonni zastupci studentů, připadně samotni studenti, maji zajištěn zabezpečeny 
dalkovy přistup vyhradně k vlastnim udajům na zakladě přihlašovaciho kodu a hesla. 



 U informačnich systemu musi byt zajištěno logovani, zalohovani a obnova dat. 
 
4.3. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
Pokud je pravděpodobne, že určity druh zpracovani, zejmena při využiti novych technologii, 
bude mit s přihlednutim k povaze, rozsahu, kontextu a učelům zpracovani za nasledek vysoke 
riziko pro prava a svobody fyzickych osob, provede ředitel Vyukoveho centra před 
zpracovanim posouzeni vlivu zamyšlenych operaci zpracovani na ochranu osobnich udajů, a 
to v souladu s člankem 35 Nařizeni. 
Pokud z posouzeni vlivu na ochranu osobnich udajů vyplyva, že by dane zpracovani mělo za 
nasledek vysoke riziko v připadě, že by E4U nepřijal opatřeni ke zmirněni tohoto rizika, 
konzultuje ředitel E4U toto zamyšlene zpracovani s dozorovym uřadem (před jeho 
započetim). Při konzultaci se postupuje v souladu s člankem 36 Nařizeni. 


